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Overweging Jan de Vries d.d. 25 oktober in de Eshof 
 
Op het rooster staat voor deze zondag: Matteüs 22,34-46. 
Uit mezelf zou ik dat niet zo snel kiezen. Ik heb liever een verhalend gedeelte. 
Maar er is nog een reden.  
Ik heb deze woorden heel vaak voorgelezen toen ik als dominee begon. 
In het vaste begin van een kerkdienst: als leefregel der dankbaarheid. Weet u nog? 
De klassieke gereformeerde/hervormde volgorde: 
schuldbelijdenis, genadeverkondiging, leefregel der dankbaarheid. 
En dat waren dan de tien geboden. 
[tafelbijbel? NBG NBV?] 

201Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit 
het diensthuis, geleid heb. 3Gij zult geen andere goden… 

Ik koos als beginnende  en iets anders willende dominee vaak voor de korte vorm: 
Matteüs 22, 34vv /Marcus 12,35-37 

Nu zeg ik: ik las het vanuit de dogmatiek.  
Vanuit dat wat we leren in de kerk.  
Of geleerd hebben. 
Of aan anderen willen leren. 
Niets mis mee hoor. 
Dat is/ dat was de theorie van waaruit ik naar de wereld heb leren kijken. Zo zit het in elkaar! 
Er zijn kerken waar dat nog steeds zo is. 
Er zijn allerlei manieren van denken die er erg op lijken. 
“Ik geloof dat de wereld zó in elkaar zit. Dat vind ik.” 
“Anderen vinden wat anders, iedereen een mening. Ik de mijne!” 
En stiekem, of voluit denk ik dan dat de mijne net iets meer waar is dan die anderen…. 
 
Er is veel te doen op dit moment over wat ‘waar’ is.  
Over alternatieve waarheden, of feiten. Over complot-denken. Over wat waar is van Corona. 
Ik zie het als een uitdaging om als lezer van de bijbel, als christen, me af te vragen hoe waar het is 
wat ik geloof….. 
 
Dus naar de tekst: 
Sadduceeën, Farizeeën, Jezus: er is een discussie gaande! Nog even geen dogmatiek of kerkleer of 
liturgie. We staan midden tussen de partijen. Er is niets nieuws onder de zon! 
Dat is al een opluchting! 
En wat doet Jezus in die discussie? 
Hij gaat terug naar de bron. De bronnen! 
Het eerste gebod gaat terug naar het Sjema Jisraël. De mezouzah. Je komt er steeds langs als je 
naar buiten of naar binnen gaat in elk huis of verblijf. Deuteronomium 6. 
Het tweede gebod gaat terug naar Leviticus 19. Het is een samenvatting, daar al, van de geboden. 
Gericht op het vreemdelingschap. 
Het is een geloofsbelijdenis vanuit de ondergeschikte positie, niet vanuit macht. 

Leviticus 19,17.18.34 
17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter 
verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18door je te wreken of wrok 
te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
34Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, 
want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. 

 
Wat is waar? 



2 
 

 
Op Sherpa zocht ik naar een voorbeeld om duidelijk te maken wat anderhalve meter is. 
Ik heb mensen van Houtbewerking (dagbesteding) gevraagd om een stok van anderhalve meter te 
maken met een hand eraan. Tip van een collega. 
Ik dacht aan een hand met een duim. Kun je omhoog en omlaag houden. Goedkeuring of afkeuring. 
De cliënt die het gemaakt heeft, bedacht een andere handvorm. 
Die van zijn eigen hand. Waarmee hij een high-five maakt. 
We raken elkaar niet aan. Ook die hand aan die stok niet. 
Maar we geven elkaar wel een high-five! Goed je te zien! 
En wat gebeurt me weer? 
Die cliënt heeft een Arabische naam. Toen de begeleiding me zijn naam vertelde, moest ik echt even 
opzoeken hoe je die naam schrijft. 
Een naam uit Irak. Van een moslim geleerde. Daar is hij naar vernoemd. Mooi toch. 
Van zoiets word ik helemaal vrolijk. Ondanks het afstand houden! 
 
Ik vertel het door dat tweede gebod. 
Jezus grijpt terug op die pijnlijke geschiedenis van Israël. 
Zelf vreemdeling geweest. Dan weet je waar mensen die het nu zijn behoefte aan hebben. 
Heb je naaste lief als jezelf: liefde dus. Wederkerigheid. Gelijkheid. Geen denken en doen vanuit 
macht, ongelijkheid. 
 
Dat tweede gebod is daarnaast tamelijk universeel. De gulden regel. 
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. 
Het komt eigenlijk in alle godsdiensten voor. 
En merkwaardig genoeg al heel vroeg in de geschiedenis. 
Op verschillende plekken. Zo’n beetje in vergelijkbare tijden. 
In Jezus’ tijd was het ook een discussiepunt tussen bekende rabbi’s. 
 
Je naaste. Ik doe altijd even groot-groter-grootst: na-nader-naast 
Als je na elkaar bent, dan gaat het om volgorde: na wie ben ik? Mag ik na u? 
Als je nader tot elkaar komt, dan kom je dichter bij elkaar, stap voor stap. 
Als je naast elkaar bent, dan trek je samen op. Dan ben je elkaars naaste. Dan kom je samen. 
 
Wat is waar? 
 
Wat is taal toch mooi. En wonderlijk. Altijd weer een verrassing. Onder andere door die bijbel. 
 
Waar. Bedoelen we dan bijvoorbeeld ‘echt’? Wat is echt? Nee, dat is het niet helemaal. 
Want als je zegt: wat is echt? Dan bedoel je: wat is echt waar? 
Waar is: op welke plek? Heeft het een plek? 
Met wie ga je op weg? 
Wat gaan jullie doen? 
En waar ga je dan heen? 
 
Wat is waarheid? Waar sta je? Waar sta je voor? Waar sta je op? 
 
Nog zo’n mooie taalvondst:  
als we vrijwel zeker van iets overtuigd zijn, dan zeggen  we: ja, dat is zeer waarschijnlijk! 
 
Wáár – schijn- lijk. Het schijnt…. waar te zijn. Er schijnt veel licht op die plek. 
 
Leven doet mij elke keer weer erkennen dat ik de waarheid niét in pacht heb. 
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Het is een zoektocht. 
Maar wel van vindplaats naar vindplaats! 
We hebben als kerken al zoveel geschiedenis van vallen en opstaan. Net als zoveel gelovigen. 
Net als mensen naast ons overal. 
Er is al zóveel bereikt aan respect, omzien naar elkaar, trouw. 
Dat zijn toch allemaal waar-heden. Vindplaatsen. Bronnen. 
 
Nog één keer terug naar wat Jezus zegt, of herhaalt, of samenvat: 
Heb God lief met hart, ziel, verstand, kracht. 
 
God geeft ons gevoel. Empathie: ik kan meevoelen met een ander omdat ik zelf kan voelen. 
God geeft ons een kern, persoon. Ik tel mee zoals ieder ander meetelt. 
God geeft ons intellect. Om na te denken, uit te wisselen in elke taal, verhalen te delen. 
God geeft ons kracht. Sterk zijn mensen, ook in hun zwakte. God gelooft dat we het kunnen, hij gunt 
het ons, om samen mens te zijn. 


